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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމަ ދުަވހުެގ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ެގ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ ފޮުނއްވުމު  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 

ިދވެިހރާްއޖެ މާލެ،   

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ބުރާސްފަތި  : :  2016 ޑިސެންބަރު 1 -  1438 ރަބީޢުލްއައްވަލް 2ތާރީޚު 182އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ 

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން 19ގަވާއިދަށް 



 
 

  



 

 
 

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
ެދިވެހިރާއްޖމާލެ،   
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
ވަނަ އިޞްލާޙު  19މުދަލާއި ޚިދުމަުތގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ގަވާއިަދށް  ޓެކްސް: ެނގޭ  މުދަލާއި ޚިދުަމުތގެ އަގުން

  ގެނައުން 

  

  TR-2016/G39 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުރާސްފަތި( 2016 ސެންބަރުޑި 1  :ތާރީޚު

 

ވަަނ  84ގެ  )ޓެކްސް ނެުގމާެބހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ( 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު ކޮށްފައިވާ ޞްލާޙު މެދުވެރިކޮށް އި  14/2011މިއީ ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ވަީނ  ޤާނޫނަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ަތންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ އެހެްނ ގޮތަަކްށ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަެތއްގިައ މެނުވީ، އެކެވެ. ަދށުން ނެެރފައިވާ ރޫލިންގ މާއްދާގެ

އަެށވެ. އަދި ގަވާއިދަށް ޙަވާލާދީފައިވާ  )ޤާނޫނު ޓެކްސް ނެުގމުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން( 10/2011ނަންބަރު  އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު

 އަށެވެ.(މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސް ނެގުމުގެ ގަާވއިދު)  R-43/2011ތަންތަނުގައި ޙަވާލާދީފައި އެ ވަނީ އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  ެރއެވެ.މި ރޫލިންގއަށް ތަބާވުަމށް ޤާޫނނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުޓެކްސް ދަްއކާ ފަާރތްތަކުން 

  

  ތައާރަފު 

   .ކުރުމެވެއިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާ  110 އަދި 44، 31، 15ގަވާއިދުގެ ދަކީ ގެ މަޤްޞަމި ރޫލިންގ .1

 

  ރޫލިންގ

  ކުރުން:ޙުލާޞްގޮތަށް އި ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  15ގަވާއިދުގެ  .2

  ރިޓެންޝަން ފައިސާ  ތައް އިަދއަނބުރާ ރައްދުނުކުރާ ޑިޕޮސިޓް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްތަކާއި

ުނަވަތ  ގެ ކުިރން އެ މުދަލު  ޫދކުރުމުގެ ޓެކްްސ ިއންޮވއިްސ ުމަދލަކަށް ުނަވތަ ިޚދުަމތަކަށް ިދން ަވއިފޯރު (ހ)
މުދާ ުނވަތަ ިޚުދމަތް ޯފރުކޮށްިދްނ ެއ  ނަމަ،އްޖެ އެއްކޮށް ުނވަތަ އެިއން ބަެއއް ިލބި ތުެގ ައގުޚިދުމަ 

.އެްސ.ޓީ ަދއްކަަފިއސާލިުބނު އެ އެ ފަިއސާ ލިބުުނ ުދވަުހ،  ،ފަރާތުން  . އަްށވާ ޖީ   ްނވާެނެއވެ

ައނބުރާ ރަްއދުނުުކާރ  ،ޓެކްްސ އިްނޮވއިސް ދޫކުރުމުެގ ކުރިން ިދން މުަދލަކަށް ުނވަަތ ިޚދުަމތަކަށް ަވއިފޯރު (ށ)
ްނޖެޭހ ެއ ުމދަލަްށ ނުަވަތ ިޚދުަމތަްށ ދައްކަ ައަދދުން  ިޑޕޮސިްޓގެ ެއ ނަަމ، ނަަގއިފަިއވާ ގޮަތށް ިޑޕޮސިެޓްއ 

ުމދާ ުނަވތަ ޚިދުަމތް ޯފރުކޮްށދިްނ  އެ، އަަދދުން  ޅާަކނޑައަޤާބިުލގެ ބައެއްކަަމށް މުޤާބިލުކަމަށް ުނވަަތ މު
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ނަޑއެިޅ ުދވަުހ  .ީޓ ފަރާތުްނ ެއ ގޮަތށް ކަ .އެސް . ދައްކަ ޖީ   ންާވނެެއވެ

.އެްސ.ޓީފަިއސާ ޓެންަޝންރި ްނ އެ ިޚދުަމުތގެ ފޯުރަވއިޭދ ފަާރތަކު އް ޚިދުަމތެކުރުުމެގ އިމާާރތް (ނ)  އަްށވާ ޖީ
ެދ ިމ ، ޓެކްސް އިްނޮވިއސް ދޫކުރާ ަވގުުތ ނުަވތަ ަފއިސާ ލިބުނު ވަުގތު ރިޓެްނޝަން ަފއިާސގެ ،ދައްާކނީ
. ްއގައެ ން ުކރެ ކުރިން ައްނނަ ަވުގތެވަުގތު ) އާ ޚިލާުފނުާވެނ ހމި ައކުރަށް ޢަމަލުކުާރނީ މި މާްއދާގެ (ވެ

.   ގޮުތގެ މަިތންެނވެ

  

 ކުރުން:ޙުލާޞްގޮތަށް އި ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ އަންނަނިވި  31ގަވާއިދުގެ  .3

  ޚިދުަމތް  ޕޯސްޓުގެ ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި

 

 ކުރުން:ނަންބަރު އިތުރު އަންނަނިވި) ގެ ފަހަތަށް 4އްދާގެ (ހ) ގެ (ވަނަ މާ 44ގަވާއިދުގެ  .4

.އިްނޕުޓް ޓެކްްސ ނިސްބަްތވާ މުދަަލށް ުނަވތަ  )5(  ިޚދުަމަތށް ައއުްޓޕުޓް ޓެްކސް ަދއްކައިަފއި ނުުވން

  

 ކުރުން:ޙުލާޞްގޮތަށް އި ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  110ގަވާއިދުގެ  .5

  ރީފަންޑު ދިނުން 

ރަޖިސްޓަރީޮކށްފަިއވާ ަފރާތަކުްނ ާޤނޫުނގެ ދަުށން ަދއްކަންެޖޭހ ބޭުނމަށް، (ށ) ެގ ަވނަ މާްއދާެގ  32ުނގެ ޤާނޫ

ޢަމަުލކުރާީނ ަގވާިއުދ ަނންބަުރ އެ ފަިއސާއާެމުދ މިްނވަރަްށވުެރ ިއތުރަްށ މީރާައްށ ފައިާސ ަދއްކައިަފއިާވނަަމ 

2013/R-45  ެގ ( .    69(ޓެކްސް ެނގުމާެބޭހ ިއދާރީ ަގވާިއދު    ަވނަ ާމއްާދގަިއވާ ޮގތުެގ މަތިްނެނވެ

  

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .6
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TAX RULING 
Goods and Services Tax: Nineteenth amendment to the Goods and Services Tax 
Regulation  
 
Reference No.:  TR-2016/G39 
Date of issue: Thursday, 1 December 2016 
 
This ruling is issued pursuant to the authority granted under Section 84 of the Tax 
Administration Act (Law Number 3/2010) as amended by Law Number 14/2011. Unless 
otherwise stated, all references to the Act are to the Goods and Services Tax Act (Law 
Number 10/2011) as amended, and all references to the Regulation are to the Goods and 
Services Tax Regulation (Regulation Number 2011/R-43) as amended. This ruling is legally 
binding. 
 

Introduction 
1. This ruling amends section 15, 31, 44 and 110 of the Regulation. 

 

Ruling 
2. Amend section 15 of the Regulation as follows: 

Advance payments, non-refundable deposits and retention money 
(a) Where full or partial payment for a supply is received before a tax invoice is 

issued for that supply, the supplier shall account for GST on the amount received, 
on the date on which such amount was received. 

(b) Where a non-refundable deposit is collected before a tax invoice is issued for that 
supply, the supplier shall account for GST on the amount of deposit which is 
applied as all or part of the consideration for the supply, on the date on which 
such application was made. 

(c) The supplier of a construction service shall account for retention money when a 
tax invoice is issued or payment is received for the retention money, whichever 
comes earlier. This subsection shall be subject to subsection (a). 

 
3. Amend the side heading of section 31 of the Regulation as follows: 

Electricity, water, sewerage and postal services 
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4. Insert the following subsection after section 44(a)(4) of the Regulation: 

(a) (5) output tax has not been accounted for on the supply in which the good or 
service was utilized. 

 
5. Amend section 110 of the Regulation as follows: 

Refunds 
For the purpose of Section 32(b) of the Act, excess payments made to MIRA under 
the Act by a registered person shall be treated in accordance with Section 69 of the 
Tax Administration Regulation (Regulation Number 2013/R-45). 

 

Date of Effect 
6. This ruling shall have effect from its date of issue. 

 
 
 
 
This is the unofficial translation of the original ruling issued in Dhivehi. In the event of conflict 
between this translation and the Dhivehi version of this ruling, the latter shall prevail. Therefore, it is 
advised that both the Dhivehi version of this ruling and this translation be read concurrently. 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


